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Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího 
orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) 

 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
14. 10. 2016 
 

 
Čas zahájení jednání 

  
9:00 
 

 
Místo konání 

  
Oranžová zasedací místnost, 6. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 
 

 
Pořadí jednání Komise 
 

 
4. 

 
Číslo výzvy 
 

  
02_15_004 

 
Prioritní osa  
 

  
2 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
650 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 
Ing. Jiří Jelínek, CSc. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Monika Vejchodová 
Ing. Petra Peterková, Ph.D. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 
 

Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Královéhradecký kraj 

Název projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741 

Výsledný počet bodů 94,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 20 666 239,77 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 174 846,67 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

491 393,10 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.4 RIS3 odborný asistent 0,00  0,00  0,00  -226 800,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  1 445 725,00  -56 700,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  520 461,00  -20 412,00  

1.1.2.3.1.18 Fotoaparát - partner 4 700,00  1,00  4 700,00  -3 300,00  

1.1.2.6.1.09 Workshopy - marketingová 
strategie a komunikační 
plán - facilitace 

27 841,00  4,00  111 364,00  -20 248,00  

1.1.2.6.1.11 Realizace dodávek 
marketingových nástrojů 

928 340,00  1,00  928 340,00  -78 650,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 501 419,67  -85 283,10  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.2.1.1.1.4 RIS3 odborný asistent 
do položky 1.1.2 Nepřímé náklady.  V příloze "Realizační tým" nejsou uvedeny žádné odborné činnosti RIS 3 
odborného asistenta, ale pouze aktivity administrativního charakteru.  
 
Komise upozorňuje žadatele na nesoulad v harmonogramu projektu. Využívání online databází je naplánováno 
od září 2016 (viz příloha Harmonogram), ale zadávací řízení na přístup do mezinárodních databází je v žádosti 
o podporu naplánováno až od 02/2017. Podobně je i nesoulad v rámci zadávacích řízení na marketingovou 
strategii. 
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Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.3.1.18. Fotoaparát - partner 
Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny položky o 3 300,- Kč. Není uveden žádný popis této 
položky, a proto není zřejmé, proč žadatel plánuje nákup fotoaparátu vyšší kategorie, než je doporučeno 
obvyklými cenami.  
 
1.1.2.6.1.0.9 Workshopy - marketingová strategie a komunikační plán - facilitace 
Komise zavazuje žadatele k úpravě jednotkové ceny položky na 27 841,- Kč. Bude tak snížen počet hodin o 2 h 
na vyhodnocení workshopu, jelikož není důvod, aby vyhodnocení workshopu RIS 3 mělo jiné časové penzum 
než vyhodnocení workshopu marketingové strategie. 
 
1.1.2.6.1.11 Realizace dodávek marketingových nástrojů 
Komise zavazuje žadatele k úpravě jednotkové ceny z důvodu, že položku "tvorba databáze fotografií" je možné 
s ohledem na ceny v místě a čase obvyklé vytvořit za polovinu plánovaného rozpočtu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Středočeský kraj 

Název projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000752 

Výsledný počet bodů 89,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 60 309 411,68 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 56 917 902,90 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 391 508,78 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.02 RIS3 developer 
strategických projektů 1 - 
partner (úvazek 0,5) 

30 000,00  42,00  1 260 000,00  -252 000,00  

1.1.2.1.1.1.03 RIS3 developer 
strategických projektů 2 - 
partner (úvazek 0,5) 

30 000,00  40,00  1 200 000,00  -240 000,00  

1.1.2.1.1.1.05 RIS3 developer 
strategických projektů 4 - 
partner (úvazek 0,8) 

48 000,00  39,00  1 872 000,00  -374 400,00  

1.1.2.1.1.1.06 RIS3 developer 
strategických projektů 5 - 
partner (úvazek 0,2) 

12 000,00  38,00  456 000,00  -91 200,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  5 066 875,00  -239 400,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  1 824 075,00  -86 184,00  

1.1.2.6.1.1 Příprava a realizace 
marketingové strategie a 
komunikačního plánu - 
partner 

4 372 800,00  1,00  4 372 800,00  -1 093 200,00  

1.1.2.6.1.4 Expertní služby pro modul 
mapování, vstupní data - 
partner 

6 173 280,00  1,00  6 173 280,00  -1 543 320,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  6 989 917,90  528 195,22  
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Komentář Komise 

 
Dle názoru Komise je realizační tým příliš početný a zahraniční cesty nedostatečně zdůvodněné. 
Komise zavazuje žadatele před vydáním Právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále pouze „PA“) 
podrobněji odůvodnit studijní cestu do Mexika, zejména délku trvání cesty a velikost odborného týmu, který se 
má cesty zúčastnit, výběr jeho účastníků a konkrétní přínos pro projekt jako takový a pro fázi jeho udržitelnosti.  
 
Před vydáním PA Komise zavazuje žadatele k jasnějšímu vymezení a podrobnějšímu popisu cílových skupin a 
uvedení způsobu a nástrojů pro jejich oslovení a výběr. A dále k doplnění cílové skupiny „studenti“, která v žádosti 
o podporu není uvedena. 
 
Komise doporučuje žadateli u projektové fiše SMART CITIES k výběru menšího počtu oblastí souvisejících 
s doménami specializace, které budou mít jasnou návaznost na domény specializace kraje a jeho podnikatelské 
aktivity. 
 
Komise doporučuje žadateli v oblasti podpory polytechnického vzdělávání na SŠ úzce spolupracovat se zástupci 
Krajského akčního plánu pro vzdělávání.  
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k úpravě harmonogramu projektu ve smyslu podrobnějšího členění 
na dílčí činnosti. Komise doporučuje žadateli upravit délku klíčové aktivity Twinning na 12 měsíců, což odpovídá 
naplánovaným činnostem projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé 
náklady – např. položka 1.1.2.2.1 Cestovní náhrady zahraniční. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek:  
1.1.2.1.1.1.02 RIS3 developer strategických projektů 1 - partner (úvazek 0,5) 
1.1.2.1.1.1.03 RIS3 developer strategických projektů 2 - partner (úvazek 0,5) 
1.1.2.1.1.1.05 RIS3 developer strategických projektů 4 - partner (úvazek 0,8) 
1.1.2.1.1.1.06 RIS3 developer strategických projektů 5 - partner (úvazek 0,2) 
Komise zavazuje žadatele ke sjednocení jednotkových sazeb u pozicí RIS3 developer (1.1.2.1.1.1.02 RIS3 
developer strategických projektů 1 - partner (úvazek 0,5), 1.1.2.1.1.1.03 RIS3 developer) na 30 000,- Kč. Dále 
u položky 1.1.2.1.1.1.05 RIS3 developer strategických projektů 4 - partner (úvazek 0,8) na 48 000,- Kč 
a 1.1.2.1.1.1.06 RIS3 developer strategických projektů 5 - partner (úvazek 0,2) na 12 000,- Kč. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek rozpočtu: 
1.1.2.6.1.1 Příprava a realizace marketingové strategie a komunikačního plánu – partner 
1.1.2.6.1.4 Expertní služby pro modul mapování, vstupní data - partner 
Komise zavazuje žadatele vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění vysokých nákladů a s přihlédnutím 
k částkám v místě a čase obvyklým ke krácení položek 1.1.2.6.1.1 Příprava a realizace marketingové strategie 
a komunikačního plánu – partner a 1.1.2.6.1.4 Expertní služby pro modul mapování, vstupní data – partner 
o 20 %. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (je-li relevantní) 
1.1.2 Nepřímé náklady (na základě provedeného krácení dochází rovněž ke změně procentní sazby nepřímých 
nákladů). 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků) tak, aby se 
osoby, které překročí hranici bagatelní podpory, započítaly pouze jednou. 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 43 01 (Počet nových projektových záměrů 
připravených za podpory SmartAkcelerátoru) ve smyslu jejího zvýšení tak, aby cílová hodnota odpovídala 
celkovému počtu připravených projektů včetně těch od RIS3 developerů (kterých je 12). 
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Pardubický kraj 

Název projektu Smart Akcelerátor Pardubického kraje 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000814 

Výsledný počet bodů 86,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

2 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 17 831 985,86 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 831 985,86 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 
 

Komise zavazuje žadatele k doplnění žádosti o podporu o podrobnou analýzu současného stavu, která musí 
tvořit základ a výchozí bod předkládaného projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k dopracování projektové fiše č. 3 (Smart region Pardubicko) do podoby odpovídající 
dokumentu tohoto typu. 
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko dvojího financování v rámci projektové fiše 2 (Rozvoj Centra transferu 
technologií a znalostí Univerzity Pardubice) a doporučuje ŘO OP VVV věnovat v průběhu realizace projektu této 
položce zvýšenou pozornost. 
 
Komise zavazuje žadatele k jasnějšímu vymezení a podrobnějšímu popisu cílových skupin a uvedení způsobu 
a nástrojů pro jejich oslovení a výběr. Komise doporučuje žadateli zvážit doplnění cílové skupiny „studenti“, která 
v žádosti o podporu není uvedena. 
 
Komise zavazuje žadatele k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti 
a závažnosti rizik. A dále k doplnění rizika neudržení realizačního týmu v období udržitelnosti z důvodu zapojení 
tohoto týmu pouze prostřednictvím DPČ. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění přílohy P4 (Seznam účastníků Entrepreneurial Discovery procesu) 
a konkrétnímu uvedení spolupracujících organizací a účastníků jednotlivých platforem. 
 
Komise doporučuje žadateli doplnit kvalifikační požadavky na odborné pozice RT a sladit tyto požadavky 
s reálnou pracovní náplní jednotlivých pracovních pozic (uvedený požadavek na mezinárodní zkušenosti 
a znalost mezinárodního trhu v oblasti IT pro pracovní pozice RIS3 manažer a RIS3 developer). 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 08 06 (Počet podpořených osob zapojených 
do řízení a implementace politiky VaVI) z cílové hodnoty 115 na cílovou hodnotu 130. Dle popisu projektu 
vzdělávání členů základního týmu reprezentuje přibližně 22 započitatelných aktivit, podle hodinové dotace to 
odpovídá přibližně 60 hodinám na osobu a aktivitu, což je hodnota vysoká. Při předpokládané průměrné délce 
jednoho školení v délce 2 dnů (16 hodin na osobu a aktivitu) lze očekávat tento parciální indikátor s hodnotou 
cca 85. Vzdělávání členů oborových platforem znamená 45 započitatelných aktivit. Vzdělávání odborných 
pracovníků kraje představuje 3 započitatelné aktivity. Vzdělávání v zahraniční představuje 4 započitatelné 
aktivity.  
 
Komise zavazuje žadatele, aby veškeré navrhované úpravy provedl před vydáním PA. 
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Pořadové číslo  11. 

Název žadatele Ústecký kraj 

Název projektu Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690 

Výsledný počet bodů 84,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 28 569 206,12 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 25 251 189,47 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 318 016,65 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.3.1 Publikace a mediální spoty 300 000,00  1,00  300 000,00  -700 000,00  

1.1.1.3.3 webové nástroje 100 000,00  1,00  100 000,00  -300 000,00  

1.1.2.1.1.2.1 RIS3 manažer přípravné fáze 0,00  0,00  0,00  -64 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  1 807 726,05  -16 000,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  650 781,38  -5 760,00  

1.1.2.3.1.2 Prezentační technika 19 500,00  1,00  19 500,00  -16 000,00  

1.1.2.6.1.01 Konání KRK 10 000,00  6,00  60 000,00  -90 000,00  

1.1.2.6.1.09 vzdělávání širšího týmu 0,00  0,00  0,00  -375 000,00  

1.1.2.6.1.15 spolupořádání podnikatelského 
fóra 

150 000,00  2,00  300 000,00  -200 000,00  

1.1.2.6.1.18 webové prezentace - redesign 0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.1.2.6.1.20 corporate identity 0,00  0,00  0,00  -150 000,00  

1.1.2.6.1.21 inovační kavárny 20 000,00  8,00  160 000,00  -160 000,00  

1.1.2.6.1.24 Veletrhy - stánek 275 000,00  2,00  550 000,00  -550 000,00  

1.1.2.6.1.25 tematické eventy k nástrojům 30 000,00  6,00  180 000,00  -60 000,00  

1.1.2.6.1.30 CRM 1 815,00  72,00  130 680,00  -130 680,00  

1.1.2.6.1.35 Marketing Advisor 75 000,00  3,00  225 000,00  -225 000,00  

1.1.2.6.1.37 publikace 0,00  0,00  0,00  -200 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 382 437,84  24 423,35  
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Komentář Komise 

 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Výběrové komise z důvodu předložení Připomínek 
k podkladům v procesu schvalování žadatelem dne 12. 9. 2016 (dále pouze „Připomínky“). Přezkumná komise 
na svém jednání dne 27. 9. 2016 vyhodnotila Připomínky jako částečně důvodné a zavázala Výběrovou komisi k 
opětovnému projednání žádosti o podporu.  
 
Výběrová komise opětovně projednala celou žádost o podporu se zohledněním doporučení Přezkumné komise. 
Výsledek jednání Výběrové komise ze dne 18. 7. 2016, na kterém byla daná žádost o podporu projednána s poř. 
č. 7, je nahrazen následujícím výsledkem: 
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko spojené s nastavením odborného týmu. Pozice jsou plánované převážně 
na úvazek 0,5 při souběhu s dalším náročným povoláním, což se jeví jako ne příliš optimální. Bylo by vhodnější, 
pokud by klíčoví pracovníci projektu pracovali na vyšší úvazek a věnovali se plně realizaci projektu. Komise 
doporučuje žadateli ošetřit toto riziko před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „PA“). 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění podrobného popisu současného stavu. Komise rovněž konstatuje, že 
žadatel neuvádí dostatečný popis cílového stavu po ukončení realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA ke specifikaci konkrétních způsobů, jakými bude vybírat a motivovat 
účastníky zvolených cílových skupin a jakým způsobem je bude zapojovat do aktivit projektu a dále k jejich 
kvantifikaci. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 43 03 tak, aby byla v souladu  
s přílohou č. 3 Metodický výklad výzvy a zahrnovala aktualizovaný RIS3 annex pro ÚK, 3x vzdělávací plán,  
3x akční plán, Marketingovou strategii, Asistenční program, 2x dílčí studie a analýzy pro nové intervence a 2x 
zprávy vyhodnocující efekty intervencí a navrhující nové intervence. 
 
Komise doporučuje žadateli zvýšit frekvenci zasedání Rady pro VaVaI z 1x za období udržitelnosti na 2x ročně 
v době udržitelnosti.  
 
Komise doporučuje žadateli rozepsat činnosti pro zajištění udržitelnosti aktivit Vzdělávání a Asistence. 
 
Komise upozorňuje žadatele, aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti 
u jednotlivých členů realizačního týmu. Administrativní činnosti mají být hrazeny z nepřímých nákladů. 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.1.3.1 Publikace a mediální spoty  
Není dostatečně prokázána výše nákladů. Konkrétní náplň je pouze naznačena, bez uvedení alespoň rámcového 
počtu plánovaných spotů nebo publikací a zdůvodnění jejich potřebnosti.  
 
1.1.1.3.3 Webové nástroje  
Náklady na položku jsou nadhodnocené a chybí dostatečný popis nástrojů. 
 
1.1.2.1.1.2.1 RIS3 manažer přípravné fáze 
Náklady na položku spadají do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.3.1.2 Prezentační technika  
Není zdůvodněna potřeba dvou přenosných dataprojektorů.  
 
1.1.2.6.1.01 Konání KRK  
Vzhledem k typu akce, která není celodenní a může se jistě konat v prostorech žadatele, se jedná 
o nadhodnocenou jednotkovou sazbu. 
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1.1.2.6.1.09 Vzdělávání širšího týmu 
Položka nemá vazbu na vzdělávací plán. 
 
1.1.2.6.1.15 Spolupořádání podnikatelského fóra 
Není dostatečně vysvětlena a zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.18 Webové prezentace - redesign 
Činnosti, které jsou obsahem této položky rozpočtu, je možné zabezpečit prostřednictvím realizačního týmu, 
ve kterém je dostatek pracovníků, kteří mohou doplňovat webovou prezentaci. 
 
1.1.2.6.1.20 Corporate identity  
Položka není dostatečně zdůvodněná a rozepsaná, není uvedeno, v jakém rozsahu bude CI zpracováno.  
 
1.1.2.6.1.21 Inovační kavárny  
Není dostatečně vysvětlena a zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.24 Veletrhy - stánek  
Výdaj není dostatečně konkrétně specifikován a není zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.25 Tematické eventy 
Není dostatečně vysvětlena a zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.30 CRM  
K dosažení cílů projektu je dostačující pořídit 2 licence (1 žadatel a 1 partner), nákup většího počtu licencí nebyl 
žadatelem nikterak zdůvodněn. 
 
1.1.2.6.1.35 Marketing advisor  
Výdaj není dostatečně konkrétně specifikován a není zdůvodněna účelnost výdaje. 
 
1.1.2.6.1.37 Publikace 
Náklady nejsou v projektové žádosti dostatečně zdůvodněny a jeví se jako neopodstatněné. 
 
1.1.1.3.3 Webové nástroje  
Náklady na položku jsou nadhodnocené a chybí dostatečný popis nástrojů. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady (na základě provedeného krácení dochází rovněž ke změně procentní sazby nepřímých 
nákladů). 
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Pořadové číslo  12. 

Název žadatele Liberecký kraj 

Název projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848 

Výsledný počet bodů 83,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 19 586 463,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 487 290,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 099 173,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.3.3 Tvorba webových stránek 100 000,00  1,00  100 000,00  -100 000,00  

1.1.2.1.1.1.3 RIS3 asistent 0,5 0,00  0,00  0,00  -570 000,00  

1.1.2.1.1.3.1 Odborný konzultant, facilitátor 
inovačních platforem, rady 
VAVAI 

250,00  300,00  75 000,00  -37 500,00  

1.1.2.1.1.3.5 Tazatel terénních šetření 200,00  360,00  72 000,00  -48 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  1 253 500,00  -142 500,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  451 260,00  -51 300,00  

1.1.2.6.1.01 konzultační služby a analýzy při 
přípravě strategických 
intervencí 

0,00  0,00  0,00  -232 000,00  

1.1.2.6.1.06 Konzultační služby pro 
nastavení metodiky terénních 
šetření pro RIS3 

0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.1.2.6.1.09 Analýza a terénní šetření 
inovační poptávky veřejného 
sektoru pro rozpracování 
konceptu Smart Cities 

0,00  0,00  0,00  -350 000,00  

1.1.2.6.1.10 Mapování inovačního 
potenciálu kreativních průmyslů 

0,00  0,00  0,00  -400 000,00  

1.1.2.6.1.11 Konzultační služby pro 
zpracování metodiky 
vyhodnocování regionálního 
inovačního systému LK 

0,00  0,00  0,00  -170 000,00  
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1.1.2.6.1.20 Informační servis o trendech a 
novinkách ve VaV 

7 500,00  28,00  210 000,00  -210 000,00  

1.1.2.6.1.23 Konzultační služby pro 
nastavení metodiky 
vyhodnocování úspěšnosti a 
dopadu realizovaných 
intervencí a celkové 
implementace RIS3 strategie 

0,00  0,00  0,00  -150 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 861 430,60  -537 873,00  

Komentář Komise 

 
Komise upozorňuje žadatele na nutnost zajistit dostatečnou odbornost realizačního týmu. 
 
Komise zavazuje žadatele k uvedení velikosti cílových skupin a kritérií jejich výběru a způsobu jejich oslovování 
a zapojení do realizace jednotlivých aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyjasnění počtu a lokalit u zahraničních a tuzemských cest a k přiřazení 
ke konkrétním pozicím realizačního týmu. 
 
Komise zavazuje žadatele provést výše uvedené úpravy před vydáním PA. 
 
Komise doporučuje navýšit počet zpráv vyhodnocujících efekty realizovaných intervencí v období udržitelnosti 
na 3 (namísto plánovaného počtu 1). 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 

Komise zavazuje žadatele k přesunu položky 1.1.2.1.1.1.3 RIS3 asistent 0,5 do položky 1.1.2 Nepřímé náklady. 
Činnosti uvedené v náplni práce RIS 3 asistenta/administrátora svým charakterem spadají do nepřímých nákladů. 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu položky 1.1.1.3.1 Nákup specializovaného databázového informačního SW 
o podnicích, technologických trendech, je-li to relevantní, položky 1.1.1.3.2 Nákup specializovaného analytického 
SW, je-li to relevantní a položky 1.1.1.3.3 Tvorba webových stránek do položky 1.1.2.6 Nákup služeb, kam věcně 
spadají. 
 
1.1.1.3.3 Tvorba webových stránek  
Komise zavazuje žadatele vzhledem k přiměřenosti rozpočtu krátit jednotkovou cenu položky na 100.000,- Kč, 
která odpovídá běžným tržním cenám.  
 
1.1.2.1.1.3.1 Odborný konzultant, facilitátor inovačních platforem, rady VAVAI 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek ze 450 hodin na 300 hodin. Žadatelem plánovaných 30 h 
na jedno jednání (je plánováno min. 15 jednání) se jeví jako nadsazené, proto Komise navrhuje snížit časovou 
dotaci na jedno jednání na 20 hodin. Rozpočtová položka tak bude snížena na 75 000 Kč. 
 
1.1.2.1.1.3.5 Tazatel terénních šetření 
Položka čítá 600 hodin, což představuje 20 hodin na jedno šetření.  Komise zavazuje žadatele krátit počet 
jednotek na 12 hodin na jedno šetření (12 h bylo počítáno i na jedno šetření v rámci INKA, resp. na jeden inovační 
profil), a tedy úpravu rozpočtové položky na 360 hodin a celkovou výši 72 000 Kč. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí následujících položek rozpočtu: 
 
1.1.2.6.1.0 1 konzultační služby a analýzy při přípravě strategických intervencí 
jelikož tato položka není opodstatněna a vysvětlení v příloze č. 21 neprokazuje její nutnost. 
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1.1.2.6.1.06 Konzultační služby pro nastavení metodiky terénních šetření pro RIS3,  
1.1.2.6.1.09 Analýza a terénní šetření inovační poptávky veřejného sektoru pro rozpracování konceptu Smart 
Cities, 
1.1.2.6.1.10 Mapování inovačního potenciálu kreativních průmyslů,  
1.1.2.6.1.11 Konzultační služby pro zpracování metodiky vyhodnocování regionálního inovačního systému LK 
 
Výše uvedené položky nemají dostatečně prokázanou vazbu na deklarované cíle projektu a z hlediska relevance 
se jeví jako nadbytečné. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek rozpočtu: 
 
1.1.2.6.1.16 Vzdělávání základního týmu SALK 
Položka čítá 6 jednotek (v komentáři je uvedeno 6 osob), ale v příloze č. 21 se uvádí, že se počítá s 100 000 Kč 
na vzdělávání základního týmu, který čítá 2 osoby. Jelikož z tohoto důvodu Komise nevidí soulad mezi jednotkami 
a počtem osob, které budou vzdělány v rámci týmu, a s ohledem na skutečnost, že vzdělávací plán na rok 2016 
čítá vzdělávání 7 osob, Komise navrhuje dát pouze fixní sumu u této položky, tj. 600 000 Kč a uvést 1 jednotku. 
Komise zároveň doporučuje, aby tato položka zahrnovala i vzdělávání odborných pracovníků kraje a partnerů. 
 
1.1.2.6.1.20 Informační servis o trendech a novinkách ve VaV 
Položka není v žádosti o podporu dostatečně odůvodněna, zajištění informovanosti o VaV novinkách je 
odůvodnitelné, ale potřeba dalších rešerší není nijak podložená a není jasné, jak se bude s těmito informacemi 
pracovat. Komise z výše uvedeného důvodu zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny na 7 500 Kč. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí následující položky rozpočtu: 
 
1.1.2.6.1.23 Konzultační služby pro nastavení metodiky vyhodnocování úspěšnosti a dopadu realizovaných 
intervencí a celkové implementace RIS3 strategie 
Výše uvedená položka nemá dostatečně prokázanou vazbu na deklarované cíle projektu a z hlediska relevance 
se jeví jako nadbytečná.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise doporučuje žadateli ve vazbě na úpravu rozpočtu zvážit cílovou hodnotu indikátoru 5 43 03 (Počet nových 
nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni).  
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise  
a Jednacím řádem. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil 
zástupce ŘO s právem veta.    
 
Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty.  
 

Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise.  
 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 14. 10. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 

 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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